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نيازمند تفاضل

در مسابقه خانگی با نفت آبادان، پرسپولیس 
دوباره به همان فرمی برگشــت کــه هوادارها 
انتظارش را می کشیدند. در قیاس با چند نمایش 
کســل کننده هفته های گذشــته، این بار تیم 
برانکو موقعیت های به مراتب بیشــتری خلق 
کرد و لحظه های جذاب زیادی در آزادی رقم زد. 
ستاره های سرخپوش سه بار تیر دروازه حریف 
را به لرزه درآوردند و بارها دروازه بان جوان نفت 
را وادار به واکنش  کردند. این بازی می توانست 
با یک نتیجه سنگین  و یک طرفه به سود پسران 
پروفسور تمام شود اما آنها در نهایت تنها یک بار 
توپ را از خط دروازه تیم مقابل عبور دادند و حتی 
از روی نقطه پنالتی، نتوانستند این اختالف را 
بیشــتر کنند. برای تیمی که یک بار قهرمانی 
لیگ را تنها به خاطر »تفاضل گل« از دســت 
داده، تفاضل باید اهمیت به مراتب بیشــتری 
داشته باشــد. در رقابت حساس و نزدیک لیگ 
هجدهم، بعید نیست که تعیین تیم قهرمان به 
فاکتورهایی مثل تفاضل کشیده شود. شرایط 
قرمزها در تفاضل  گل در بین مدعیان قهرمانی 
لیگ، تنها از پدیده و تراکتورسازی بهتر است. در 
مورد این تیم، نگرانی دیگری هم وجود دارد. به 
نظر می رسد آنها در این فصل برای رسیدن به 
نتایج مطلوب، تا حدودی به بازی در ورزشگاه 

آزادی وابسته شده اند.
    

قدرتمند در خانه
پرسپولیس صدرنشین دیدارهای خانگی 
این فصل لیگ برتر به شمار می رود. آنها در خانه 
29 امتیاز تصاحب کرده اند و بیــرون از خانه، 
تنها 12 امتیاز به دست آورده اند. تیم برانکو هر 
چهار دیدار گذشــته اش در استادیوم آزادی را 
با پیروزی پشت سر گذاشته اما در چهار دیدار 
اخیرش در خارج از خانه، تنها یک بار به عنوان 
تیم برنده از زمین خارج شده است. این تیم در دو 
بازی آینده اش، باید در ورزشگاه وطنی قائمشهر 
و استادیوم سردار جنگل رشت به میدان برود. 
اگر رونــد امتیازگیری پرســپولیس در زمین 
تیم های حریف در همین دو هفته بهتر نشود، 
امیدهای این تیم برای سومین قهرمانی پیاپی 
در لیگ برتر به شدت کمرنگ خواهد شد. سرخ ها 
در ادامه فصــل نیز باید دیدارهایــی در زمین 
تراکتورسازی و ذوب آهن برگزار کنند و بدون 
بازگشت به فرم آرمانی در دیدارهای دور از خانه، 
قهرمانی برای این تیم ممکن نخواهد بود. تیم 
پروفسور این هفته ها برای نتیجه  گرفتن، بیشتر 
از همیشه به استادیوم آزادی نیاز داشته است. 
قدرت آنها در خانه، فوق العاده به نظر می رسد 
اما برای رســیدن به تعادل، آنها باید در زمین 
تیم های رقیب نیز به همین انــدازه قدرتمند 

نشان بدهند.
    

راز دست یافتنی تر شدن
قرمزهای پایتخــت در لیگ برتر هجدهم، 
9 بازی خارج از خانه انجــام داده اند و تنها دو 
بار در این بازی ها برنده بوده اند. 6 تســاوی و 
یک شکست نیز نتایج دیگر این تیم در زمین 
رقبا محسوب می شوند. این در حالی است که 
فصل گذشته آنها از 9 بازی اول خارج از خانه، 
هفت پیروزی و دو تساوی دشت کرده بودند. 
در واقع در لیگ برتر هفدهم، سهم این تیم از 9 
مسابقه نخست در ورزشگاه حریفان 23 امتیاز 
بود و حاال این تیم از همان تعداد مسابقه، تنها 
12 امتیاز به دست آورده است. اگر نتایج فصل 
گذشــته پرســپولیس بیرون از خانه در این 
فصل نیز تکرار شــده بود آنها تا همین هفته 
11 امتیاز بیشتر داشــتند و با فاصله ای زیاد 
نسبت به رقبا، در صدر جدول ایستاده بودند. 
راز »دســت یافتنی تر« شــدن تیم برانکو در 
جدول، ضعف در دیدارهای خارج از ورزشگاه 
آزادی است. ضعفی که باید برطرف شود تا این 
تیم، دوباره در نقش همان تیم قدرتمندی فرو 
برود که حتی السد قطر را نیز در زمین حریف 
شکست می داد. به نظر می رسد سرنوشت این 
فصل پرسپولیس، بیشتر از هر چیز به نتایجی 
بســتگی دارد که این تیم در هفته های پیش 
رو در زمین تیم های حریــف تجربه می کند. 
نتایجی کــه قواره های واقعی ایــن تیم برای 
رسیدن به ســومین قهرمانی متوالی را عیان 

خواهند کرد.

عدد به عدد

آريا رهنورد 

اولین جلسه دادگاه حسین هدایتی 
ســرانجام برگزار شــد. او که تا همین 
چند ماه قبل نیز به عنوان »عابربانک« 
فوتبال شناخته می شد، در این جلسه 
تقریبا همه موارد اتهامــی را رد کرد اما 
شاید همان اشاره به دوستی با مدیران 
همه بانک ها و جلسه های تصمیم گیری 
شبانه بانک سرمایه، برای پی بردن به 
یک فساد سیســتماتیک کافی به نظر 
می رسید. هدایتی که زمانی متقاضی 
خرید باشگاه پرسپولیس بود، به دلیل 

بدهی های کالن بانکی هرگز نتوانست 
»اهلیت« الزم برای خرید این باشگاه 
را به دست بیاورد اما در همه سال های 
گذشته در اطراف پرسپولیس حضور 
داشــت، به صورت مرتب با بازیکنان 
این تیم دیدار می کــرد و به کمک این 
دیدارها برای خودش »اعتبار« می خرید. 
حسین هدایتی به واسطه کمک های 
مالی اش به این باشگاه، حتی تا عضویت 
در هیات مدیره هم پیش رفت. او البته 
تنها به این نزدیکی بسنده نکرد و بارها 
با اسطوره های آبی مثل ناصر حجازی 
و منصور پورحیــدری نیز قرار مالقات 

گذاشت. هدایتی از فوتبال برای رسیدن 
به شهرت استفاده کرد و از شهرت، برای 
کشــیدن حصاری غیرواقعی از اعتبار 
به دور خودش بــرای گرفتن وام های 
بیشــتر بهره برد. در همه روزهایی که 
تصور می شد فوتبال در حال ارتزاق از این 
چهره است، در حقیقت او در حال ارتزاق 
از طریق فوتبال بود. در این جلســه از 
دادگاه، از فوتبالیست ها خواسته شد که 
همه پول های دریافت کرده از این چهره 
را پس بدهند اما این تنها فوتبالیست ها 
نیســتند که با هدایتی مــراوده مالی 
داشته اند. او یکی از قسط های قرارداد 

کارلوس کی روش را نیز پرداخت کرده اما 
آیا فدراسیون فوتبال حاال حاضر می شود 
چنین رقمی را بــه دادگاه برگرداند؟ 
تکلیف نمازخانه هایی کــه این فرد در 
استادیوم های مختلف ساخته چه خواهد 
شد؟ او با افرادی مطرح از اقشار دیگر نیز 
دیدارهای زیادی داشــته و حاال سوال 
اینجاســت که چرا اســم آنها به میان 
نمی آید؟ در بین فوتبالیست ها، مهدی 
طارمی باید یک میلیــاردی را که برای 
بازگشــت از ریزه اسپور به پرسپولیس 
دریافت کــرده، برگرداند. چهره هایی 
مثل علی کریمی نیز مــدت زیادی با 

هدایتی همراه بوده انــد. هیچ کس اما 
مثل علی پروین بــه این چهره نزدیک 
نیســت. مردی که به نوعی در باشگاه 
استیل آذین، مقدمات ورود هدایتی به 

فوتبال ایران را کلید زد. 
پس از پی بردن به عمق بدهی های 
بانکی حسین هدایتی و مشی فریبکارانه 
او در انتقال اسناد به نام افراد دیگر، پروین 
باید به اولین منتقد جدی او تبدیل شود 
اما این چهره در میان ناباوری، از نگارش 
یک نامه برای تطهیر حسین هدایتی در 
دادگاه از ســوی اهالی ورزش خبر داده 
اســت. پروین در این نامه، چه خواهد 
نوشــت؟ البته که هدایتی »خدمات« 
خاص خودش را برای ورزش ایران داشته 
اما سوال اینجاست که این خدمات، به 
چه قیمتی صورت گرفته اند؟ در ازای 
این خدمات خودنمایانــه و ریاکارانه، 
چند خانواده با بحران مطلق مالی روبه رو 
شده اند؟ چند کارگر شغل شان را از دست 
داده اند و پیش خانواده شرمسار شده اند 
تا »عالیجناب« با شــنل قرمزرنگ با 
اسطوره های پرسپولیس عکس یادگاری 
بگیرد و خبرنگارها برای مصاحبه با او 
صف ببندند؟ موتور اشــتغال در چند 
کارخانــه از کار افتاده تا شــبکه های 
تلویزیونی به حسین هدایتی آنتن بدهند 
و مشغول پاک سازی زمزمه ها در اطراف 
او شــوند؟ این خدمات اگر از حســاب 
شــخصی هدایتی انجام می شد، قابل 
تقدیر بود اما گرفتن چند هزار میلیارد 
وام و صرف بخش بسیار کوچکی از آن 
در امور خیریه، تنها تالشی برای پاک 
و منزه نشــان دادن این پول است. این 
دزدی، حتی به ماجرای »رابین هود« 
نیز شباهت ندارد که کمی و فقط کمی 
قابل اغماض باشــد. پولی که هدایتی 
ســخاوتمندانه در جیب سلبریتی ها 
می گذاشت، پولی که صرف می شد تا 
برای او مراسم  آنچنانی گرفته شود، از 
جیب فرهنگیان و مردم معمولی بیرون 

کشیده شده بود. مردمی که گاهی حتی 
به نان شب شان نیز محتاج هستند.

این هم از طنزهای روزگار اســت 
که مــردم معمولــی، یک نفــر را با 
شعارهای شــان به »سلطان« تبدیل 
می کنند اما در روز واقعه، این سلطان 
به جای ایستادن در ســمت مردم، به 
حمایت از صاحبان پول و قدرت و تزویر 
می پردازد. شما روی شانه های خاکی 
همین مردم باال رفته اند و اوج گرفته اید 
آقای پروین. کاش وقــت نامه نگاری 
برای حمایت از هدایتی و هدایتی ها، 
فرامــوش نکنید که »ســلطان« چه 
کسانی هستید. کاش از یاد نبرید که 
تشــویق امثال هدایتی معنایی به جز 
حمایت از نوچه پروری و سرقت اموال 
مردم در روز روشن ندارد. شما  در سمت 
اشتباهی از تاریخ ایســتاده اید آقای 
سلطان. ایستادن در چنین صفی، یعنی 
حمایت از تفکر شومی که حقوق قانونی 
کارگران شــرکت لوله اهواز را به سکه 
تبدیل می کند تا آن را در مراسم جشن 
قهرمانی، توی جیب بازیکن ها بگذارد. 
کاش از نامه نگاری دســت بکشید و 
کمی هم به صورت های معصوم مردم 
کشــورتان نگاه کنیــد. مردمی که از 

دزدها بیزارند.

درباره تالش عجیب علی پروين برای تطهیر حسین هدايتی

سلطان مردم بمانید 

اتفاق روز

سوژه روز

درست در روزهايی که جامعه با مرور موارد مطرح شده در جلسه دادگاه حسین هدايتی شگفت زده شده و از حجم 
ادعاهای مطرح شده درباره اين چهره خاص حیرت کرده است، علی پروين هنوز روی دوستی با »عابربانک« سابق 

فوتبال پافشاری می کند. سلطان در تدارک نامه ای برای دفاع از »خدمات« هدايتی است و ظاهرا برای او اهمیتی ندارد که 
هزينه های الزم برای اين خدمات، از »نان شب« چه کسانی دزديده شده است.

 آريا طاري

وقتــی ســوت پایــان ال کالســیکوی 
چهارشنبه شــب به صدا درآمد، هواداران رئال 
مادرید به امید جبران نتیجه در مسابقه شنبه شب 
به خودشــان آرامش می دادند. آنها پشــت تیم 
محبوب ایستادند، دوباره همه سکوهای برنابئو را 
پر کردند، پیش از شروع مسابقه و در جریان بازی به 
تشویق تیم پرداختند و در انتظار انتقام ماندند اما 
مادرید، کم رمق تر از آن بود که انتقامی از حریف 
بگیرد. رئال دوباره شکســت خــورد تا اختالف 
معنادار 12 امتیازی با بارســا در جدول، آخرین 
روزنه هــای امید برای قهرمانی اللیــگا را در این 
باشگاه به یاس مطلق تبدیل کند. حاال تنها لیگ 

قهرمانان، می تواند سوالری را نجات بدهد.
در شب جشن  گرفتن دوازدهمین قهرمانی 
لیگ قهرمانان اروپا، حتی بدبین ترین هواداران 
رئال مادرید نیــز تصور نمی کردنــد که چنین 
سرنوشت شومی در انتظارشان باشد. تیمی که 

حریفانش را برای ســومین قهرمانی متوالی در 
اروپا یک به یک کنار زده بود، در فصل جدید بازنده 
سه ال کالسیکو شــد و برابر رقیب سنتی زانو زد. 
آنها ال کالسیکوی رفت لیگ را با پنج گل خورده 
به پایان رساندند و پس از تساوی در نیوکمپ در 
مســابقه رفت مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری، به 
فاصله چهار روز دو بار در برنابئو به بارسا باختند. 
خشم سرخیو راموس در همه دقایق این بازی، به 
وضوح نشان می داد که چه فشاری روی شانه های 
ســتاره های مادریدی قرار گرفته است. بارسا در 
یک فصل، 10 بار دروازه رئــال مادرید را باز کرد، 
سه بار این تیم را شکســت داد و اولین تیم تاریخ 
شد که چهار ال کالسیکوی متوالی در برنابئو را با 
پیروزی پشت ســر می گذارد. آنها با این پیروزی 
عمال قهرمانی اللیگا را قطعی کردند و ظرف چند 
روز، شانس تصاحب دومین جام فصل را نیز از رئال 
مادرید گرفتند. همه این افتخارات نیز در حالی 
به دست آمد که بارسا در بهترین فرم ممکن قرار 
نداشت. رئال در هر دو بازی گذشته، حمالت بسیار 

زیادی روی دروازه کاتاالن ها انجام داد اما هیچ کدام 
از این توپ ها به گل تبدیل نشدند. تیم والورده در 
خط حمله، اســتثنایی نبود و حتی لئو مسی، با 
بهترین کیفیت ممکن برابر رئال قرار نگرفت اما 
برای شکست دادن سفیدها، یک ضربه چیپ از 

راکیتیچ نیز کافی به نظر می رسید.
لیگ قهرمانان، حاال به آخرین سنگر سوالری 
در رئال مادرید تبدیل شــده است. تیم او دیگر 
شانسی برای بردن کوپا دل ری ندارد و در اللیگا 
نیز جبران فاصله 12 امتیازی، فراتر از یک معجزه 
به نظر می رسد. در لیگ قهرمانان اروپا اما این تیم 
نتیجه خوبی را در زمین آژاکس به دست آورده و 
فاصله زیادی با صعود به جمع هشت تیم برتر جام 
ندارد. رئال این روزها در قواره یک مدعی قهرمانی 
اروپا ظاهر نشــده اما نباید فراموش کرد که این 
تیم، در اروپا با اعتماد به نفس کامال متفاوتی به 
زمین می رود. بزرگ ترین مشکل سفیدها در دو 
نبرد با بارسا، به مسائل روحی مربوط بوده است. 
آنها حمالت زیادی انجام دادند و موقعیت های 

زیادی ســاختند اما هر بــار در گام آخر، توپ را 
به سادگی از دســت دادند و موفق نشدند از این 
حمله ها نتیجه بگیرند. برگ برنده زیدان، القای 
شخصیت »برنده« به رئال مادرید بود اما سوالری 
هرگز به اندازه زیزو در بین ستاره های سفیدپوش 
محبوب نشده است. او با بسیاری از بازیکنان به 
بن بست رســیده و این موضوع برای یک مربی 
کامال خطرناک به نظر می رسد. گرت بیل هرگز 
با سوالری کنار نیامده و این روزها برای جدایی از 
باشگاه چراغ سبز نشان داده است. ایسکو، آسنسیو 
و مارسلو نیز زیر نظر سرمربی جدید نیمکت نشین 
شده اند و شور و حال سابق را در زمین مسابقه به 
نمایش نمی گذارند. به نظر می رســد همه این 
بازیکن ها برای نفس  کشیدن، در انتظار خروج 
سوالری هستند. شکست برابر آژاکس در شب 
محرومیت ســرخیو رامــوس، می تواند دوران 
مربیگری سوالری در باشــگاه را خیلی زود به 

اتمام برساند.
»تغییر نسل« همان کاری است که سوالری 
قصد دارد در رئال مادرید انجام بدهد اما پروژه او 
کندتر از حد انتظار پیش می رود. با ورود این مربی، 
انتظار می رفت ستاره ای مثل »دنی سبایوس« 
احیا شود و در بهترین فرم قرار بگیرد اما این مهره 
همچنان به نیمکت رئال دوخته شــده و جایی 

در ترکیب اصلی پیدا نمی کند. ســوالری همه 
تخم مرغ هایش را در سبد رگیلون، وینیسیوس و 
وازکز گذاشته اما این سه بازیکن نمی توانند بهترین 
نمایش های مارسلو، بیل و رونالدو در روزهای اوج 
رئال مادرید را، در زمین پیاده کنند. وینیسیوس 
اســتعداد فوق العاده ای دارد اما هنــوز جوان و 
کم تجربه است. تغییر نسل رئال باید از پنجره نقل 
و انتقاالت تابستانی آغاز شود. آنها در کناره های 
زمین به ستاره هایی مثل هازارد نیاز دارند و در خط 
هافبک، باید برای کروس و مودریچ، جانشین های 
مطمئنی پیدا کنند. این نسل از کهکشانی ها، دیگر 
تا حدودی اشباع شــده اند و باشگاه باید نقشه ای 
برای ساخت یک نسل جدید در ذهن داشته باشد.

رئال رویایی سال 2002 پس از قهرمانی اروپا، 
با اخراج غیرمنتظره دل بوسکه و جدایی ماکه له له 
برای سال ها در بحران قرار گرفت و سرانجام این 
فلورنتینو پرز بود که ناچار شد صندلی مدیریت 
باشگاه را ترک کند. شاید همان سناریو دوباره در 
رئال مادرید تکرار شده اســت. هواداران باشگاه 
بعد از شکست در کالسیکوی شنبه، پرز را مقصر 
جدایی زیدان و رونالدو معرفی کرده اند. اگر حاِل 
رئال مادرید عوض نشــود، بعید نیســت به جز 
سوالری موج برکناری های تازه ای نیز در باشگاه 

در کار باشد.

ورزشگاه امام رضا در تهران، سال 1389 افتتاح شده و سال 
1394 در اختیار باشگاه استقالل قرار گرفته است. با این وجود 
مدیران باشگاه حاال در سال 1397 افتتاحیه پرسروصدای 
دیگری بــرای آن برگزار کرده انــد. در روزهایی که اعتراض 
ستاره های استقالل در خصوص کیفیت پایین زمین چمن 
محل تمرین باشگاه اوج گرفته، آبی ها آکادمی شان را افتتاح 
کرده اند و حتی برای برگزاری این افتتاحیه به جای انتخاب 
یک شعار تازه، شــعار قدیمی باشگاه شاهین یعنی »اخالق، 
درس و ورزش« را برگزیده اند. استقالل این روزها اولویت های 
به مراتب مهم تری دارد اما مدیران باشگاه ظاهرا تنها به فکر 

مسائل فنی نیستند و اولویت های دیگری را نیز در ذهن دارند. 
آنها از راهی دیگر برای بیشتر دیده شدن و در متن اخبار بودن 
استفاده می کنند. در همین باشگاه به جای خرید هر بازیکنی 
در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی، دو »مربی« جذب شدند. 
در شرایطی که باشــگاه نیاز مبرمی به خرید بازیکن داشت، 
فتحی و همکارها ابتدا خیال شان را از امضای قرارداد با »فرهاد 
مجیدی« و بهره بردن از شهرت و محبوبیت این ستاره راحت 
کردند. فتحی همچنان اصرار خاصی دارد تا با فراهم کردن 
هزینه های الزم برای انتخاب وکیل، پرونده سوپرجام را نیز 
دنبال کند. آن هم در شرایطی که مطالبات برخی از بازیکنان 

جوان استقالل، هنوز پرداخت نشده است. فتحی سوپرجام 
را »حق مردم« می داند اما آیا این عبارت، چیزی بیشتر از یک 

شعار دهان پر کن است؟
همزمان با تالش مدیران اســتقالل برای بزرگنمایی در 
خصوص افتتاح ورزشگاه امام رضا، کاپیتان این تیم فرصت 
سفر به قطر با سایر اعضای باشــگاه را از دست داده است. او 
به دلیل مشــکل مالیاتی ممنوع الخروج بوده و هیچ کدام از 
اعضای کادر سرپرســتی و مدیریت استقالل، از این موضوع 
خبر نداشتند. باشگاه در نهایت با پرداخت مالیات رحمتی، 
این بازیکن را کمی دیرتر از مهره های دیگر به کشور میزبان 
اولین بازی آسیایی فصل فرستاد اما آیا قرار دادن کاپیتان و 
مهم ترین بازیکن تیم در چنین شرایطی، اساسا به ضرر باشگاه 
نیست؟ اگر در استقالل همه وظایف شان را به درستی انجام 
بدهند و تنها به دنبال خودنمایی نباشند، چنین اتفاقی نیز 
تکرار نخواهد شــد. تا زمانی که هدف مدیریت در این تیم، 

مورد تحسین قرار گرفتن از سوی هواداران باشد،باز هم شاهد 
چنین ماجراهایی خواهیم بود. آبی ها در بازار تابستانی به سراغ 
گادوین منشا رفتند و این بازیکن را به خدمت گرفتند. خرید او 
تالش برای ضربه زدن به پرسپولیس بود. امضای قرارداد با این 
بازیکن نیجریه ای با توجه به چند نمایش اخیر او در لباس تیم 
جدید، تصمیم هوشمندانه ای به نظر می رسد اما آبی ها خیلی 
زود با روی دیگر سکه منشا و محرومیت  این بازیکن نیز روبه رو 
شده اند. اتفاقی که بعید نیست باز هم در طول فصل برای این 
بازیکن پرحاشیه رخ بدهد. فتحی و همکارانش باید همه رقبا را 
فراموش کنند و همه تمرکزشان را روی استقالل بگذارند. این 
تیم هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن و راه هایی طوالنی 
برای طی کردن در پیش دارد و باید ادامه فصل را با رقابت در 
دو جام مختلف سپری کند. آنها برای قهرمانی لیگ و رسیدن 
به نتایج مطلوب در آسیا، به مدیرانی نیاز دارند که خودشان را 

بیشتر از باشگاه استقالل دوست نداشته باشند.

بحران در رئال؛ وقتی کالسیکو به جنگ نابرابر تبديل می شود

آخرین سنگر سوالری

نگاهي به وضعیت اين روزهاي استقالل

مدیریت نمایشی!

پولی که هدايتی 
سخاوتمندانه در جیب 

سلبريتی ها می گذاشت، 
پولی که صرف می شد تا 
برای او مراسم  آنچنانی 

گرفته شود، از جیب 
فرهنگیان و مردم معمولی 

بیرون کشیده شده بود. 
مردمی که گاهی حتی به 
نان شب شان نیز محتاج 

هستند
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